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Studii:
-Facultatea de Filozofie-Istorie, Universitatea Bucureşti
(1980); diploma în filozofie;
- Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1989);
diploma în ştiinţe juridice;
- Doctor în Drept al Universităţii Bucureşti (1993) cu o
temă privind dreptul social în instituţiile europene;
- Bursier al Centrului O.N.U. pentru drepturile omului
Geneva, Elveţia şi Strasbourg, Franţa (1991);
- Curs Relaţii internaţionale şi diplomaţie organizat de
Foreign Office la Universitatea din Leeds, Anglia (1992).
- Curs privind neproliferarea armelor de distrugere în masă,
organizat de Departamentul de Apărare şi Biroul Federal de
Investigatii al Statelor Unite ale Americii, Bucureşti (2004).

Activitate profesională
- Profesor istorie şi ştiinţe sociale (1980-1984) la Şcoala
nr. 224 şi Liceul economic şi de drept administrativ nr. 4
Bucureşti;

-Angajat la redacţia ziarului “Informaţia Bucureştiului”
(1984-1987): articole pe teme juridice şi de relaţii internaţionale;
-Redactor specializat în literatură juridică, Editura Politică Humanitas (1987-1990); editor al unor lucrări în domeniul
dreptului muncii, penal, constituţional, familiei etc.
- Diplomat, Direcţia Drepturilor Omului din cadrul Direcţiei
Generale Juridice şi Consulare, Ministerul Afacerilor Externe
(1990-1994). Atribuţii privind cooperarea juridică cu Consiliul
Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii. Intervenţii la
reuniuni desfăşurate sub egida O.I.M., Consiliului Europei,
Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări ş.a. Iniţiatorul primului
colectiv interministerial privind armonizarea legislaţiei româneşti
cu cea europeană (1993)
- Reprezentant în România (Corespondent Naţional) al
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, instituţie specializată a
Organizaţiei Naţiunilor Unite (1994-1999); în această calitate
manager şi supervizor al programelor de asistenţă şi cooperare
tehnică derulate în România de către OIM în beneficiul
organizaţiilor guvernamentale, sindicale şi patronale în domenii
cum sunt: legislaţia muncii, protecţia şi securitatea muncii,
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, turism, protecţia
copiilor, promovarea egalităţii de şanse etc.
- Avocat, membru al Baroului Bucureşti (1996-2001).
- Consilier parlamentar, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a Camerei Deputaţilor, Parlamentul României
(2001-2009). Atribuţii privind promovarea legislaţiei
privind angajamentele internaţionale ale României,
precum şi legislaţia din domeniul muncii şi securităţii
sociale.
- Director IOSUD Universitatea Titu Maiorescu (2012prezent), funcţie asimilată funcţiei de prorector
Activitate ştiinţifică
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- Cadru didactic (lector) la Facultatea de Drept a
Universităţii Ecologice, Bucureşti, titularul cursului de Drept
Internaţional Privat (1992-1994);
- Conferenţiar universitar (1994-2002) la Facultatea de
Drept a Universităţii Europene Braşov ; titularul cursurilor de
Drept comunitar şi Dreptul muncii ;
- Decan al Facultăţii de Drept al Universităţii
Europene Drăgan Braşov (1998-2001);
- Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
“Transilvania” Braşov; titularul cursurilor de Dreptul Muncii,
intern şi internaţional, şi Dreptul Uniunii Europene (2003-2015);
- Titularul cursului de masterat de Drept social european
la Universitatea Ecologică-Bucureşti şi Academia de Poliţie
A.I.Cuza, Bucureşti (2003-2013);
- Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
Titu Maiorescu Bucureşti, titularul cursului de
Protecţia
Internaţională a Drepturilor Omului (2007-prezent). Conducător
de doctorat, specializarea Drepturile omului şi Dreptul Uniunii
Europene
- Redactor şef al Revistei Române de Dreptul Muncii
(2002-prezent);
- Redactor Şef al Revistei Analele Universităţii Titu
Maiorescu, Seria Drept (2007-prezent);
- Director al Centrului de Dreptul Muncii şi al Afacerilor
(CEDMA), centru de consultanţă şi perfecţionare profesională
(2003-2006);
- Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei pentru
Promovarea Educaţiei Permanente (2006-prezent).
- Circa 70 articole pe teme de drept internaţional social şi
al muncii în periodice de specialitate;
- Autorul lucrărilor:
 Drept şi instituţii sociale internaţionale, Editura PanPublishing House, Bucureşti, 1997;
 Dreptul muncii-note de curs, Editura IMAGIROM
SRL, Bucureşti, 1999;
 Cititor în basme- eseu asupra filozofiei şi eticii
basmelor populare româneşti, Editura Europa Nova,
Bucureşti, 2000;
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 Dreptul muncii-Note de curs. Reglementări interne şi
internaţionale, Editura “Dacia Europa Nova”, Lugoj,
2001;
 Dreptul comunitar al muncii, Editura Perfect Service,
Bucureşti, 2002;
 Dreptul muncii-Reglementări interne şi comunitare,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;
 Dreptul social european, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2003 (în coautorat cu Andrei
Popescu);
 Dreptul comunitar al muncii, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2005(cuprinsă în Bibliografia curentă a Curţii
de Justiţie a Comunităţilor Europene, cod EU/495);
 Noul Cod al muncii-toate explicaţiile şi informaţiile
practice de care aveţi nevoie pentru a aplica legea,
Editura Forum, Bucureşti, 2005 (în coautorat cu Ane
Mary Ormenişan)
 Dreptul comerţului internaţional, note de curs, Editura
Universităţii Transilvania-Braşov, 2006 (în coautorat cu
Laura Mureşan)
 Medierea conflictelor, Editura Universităţii Titu
Maiorescu, Bucureşti, 2007
 Dreptul muncii-Reglementări interne şi comunitare,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 Dreptul comunitar al muncii, ediţia a III-a, Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009
 Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului, Editura
Renaissance, Bucureşti, 2010
 Legislaţia muncii. Norme privind managementul
resurselor umane, Editura Perfect, Bucureşti, 2011
 Dreptul muncii european, Editura Perfect, Bucureşti,
2011
 Dreptul social european, Editura Universul Juridic,
București, 2014
 Responsabilitatea socială a întreprinderilor- de la
concept la normativizare, Editura Universitară,
București, 2016 (în coautorat cu Neagu Maria Iuliana)
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 Protecția
drepturilor
lucrătorilor
în
dreptul
internațional și european, Editura Universitară,
Bucureşti, 2016 (în coautorat cu Neagu Vasile)
Luări de cuvânt la seminarii, conferinţe, reuniuni naţionale şi internaţionale
pe probleme de drept internaţional social şi al muncii. În ultimii ani cursuri
de Drept Social European susținute la Universitatea Paris XII, Universitatea
din Orleans, Franța și la Universitatea din Verona, Italia.

- Participare în calitate de expert juridic la programele
Uniunii Europene:
 Asistenţă pentru dezvoltarea Institutului Naţional al
Magistraturii;
 Intărirea capacităţii instituţionale şi administrative
pentru dezvoltarea unei politici în domeniul mediului în
conformitate cu Acquis-ul comunitar.
 SIGMA,
întărirea
capacităţii
instituţionale
a
Parlamentului României
 Proiectul PHARE „Adaptarea activă a educaţiei
universitare la cerinţele pieţei muncii”, derulat de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior (ARACIS)
 Director juridic al Programului „Dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în sectorul energetic”, cu finanţare
comunitară prin Programul Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (AMPOSDRU), Program strategic
naţional (2008-2011)
 Director juridic al Proiectului ”Construieşte-ţi inteligent
din timp cariera profesională” cu finanţare comunitară
prin Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane (AMPOSDRU), Program strategic naţional
(2010-2011)
 Formator în cadrul Proiectului ”Prevenirea corupţiei în
educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
cofinanţat prin Fondul Social European
 Responsabil coordonator în cadrul Proiectului “Burse
doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică
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complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi
furajelor
din
ecosisteme
antropice”,
POSDRU/CPP107/1.5/S/77082
 Responsabil activităţi tutoriale în cadrul Proiectului
“Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul
uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile
socio-politice
asupra
sistemului
administrativ”,
POSDRU/159 /1.5/S/141699
 Membru al Team Europe, reţeaua de conferenţiari
independenţi ai Comisiei Europene
Limbi străine (scris, citit, vorbit): engleza (foarte bine),
franceza (foarte bine)
Apartenenţa la organizaţii profesionale şi ONG-uri:
 membru fondator al Asociaţiei pentru Promovarea
Educaţiei Permanente (APEP)
 membru fondator al Asociaţiei Române de Drept
Umanitar (ARDU)
 Membru în Consiliul Director al Asociaţiei Române
de Politică Externă
 membru în Colegiul consilierilor juridici Bucureşti
 membru în cadrul Comisiei de Experţi Permanenţi ai
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS)-ştiinţe juridice
(2008-2015)
 membru al reţelei Team Europe organizată de
EuropeDirect, Comisia Europeană
Abilităţi computer: Microsoft Office, MS Word, MS Excel
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